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ปีศาจนั้นอันตราย…บางทีพวกฉินฟั่งอาจลืมข้อเท็จจริงน้ีไปแล้วเพราะ

อยู่กับซือเถิงที่มีเหตุผลในการกระทำาเรื่องต่างๆ มากเหลือเกิน ทว่าเมื่อต้อง

เผชิญหน้ากับไป๋อิง หรืออีก 'ครึ่งหนึ่ง' ของซือเถิง พวกเขาก็ได้ตระหนักถึง 

ความจริงน้ีอีกครั้ง ก็ไป๋อิงน่ะคือคนท่ีเคยฆ่าซือเถิงมาแล้วครั้งหน่ึงเชียวนะ 

ความเจ้าเล่ห์ ความเด็ดขาด และความเหี้ยมโหด สิ่งใดท่ีซือเถิงมี ไป๋อิงย่อมมี 

และอาจมีมากกว่าจนไม่อาจคาดเดาได้ว่าเธอคิดจะทำาอะไร และย่ิงไม่อาจ

คาดเดาได้ว่าซือเถิงจะรับมืออย่างไร แต่ไม่ว่าผลจะออกมารูปแบบไหน 

'วิกฤตการณ์ครึ่งปีศาจ' อันยาวนานและเก่ียวพันกับผู้คนมากมายก็ได  ้

ดำาเนินมาถึงบทสรุปแล้ว

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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Wei Yu 7

บทที่ 14

ฉินฟั่งสะดุ้งโหยง ไม่แน่ใจว่าเหยียนฝูรุ่ยตาฝาดหรือเป็นดังว่า

จริงๆ จะทิ้งเถาไม้ในมือก็ไม่ได้ ซือเถิงรับเถาไม้จากเขา ยกไว้ตรงจมูก

แล้วสูดดมเนิบช้า เหยียนฝูรุ่ยเห็นเธอไม่กลัวก็พอสบายใจข้ึนนิดหน่อย 

ผ่านไปครู่หนึ่งก็กระเถิบเข้ามาแบบลังเล

เห็นซือเถิงไม่พูดอะไร ฉินฟั่งก็อดถามไม่ได้ "มี...ดวงตาจริงเหรอ"

ซือเถิงพยักหน้า "แต่ถ้าเถาไม้นี้ถูกหักก็เท่ากับตายแล้ว ดวงตาที่

เหยียนฝูรุ่ยเห็นคงเป็นช่วงเฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นใจกระมัง"

น�้าเสียงเธอผ่อนคลายเพียงนี้ ใบหน้าเหยียนฝูรุ ่ยจึงร้อนผ่าว 

เล็กน้อย รู ้สึกว่าตัวเองต่ืนตูมเกินไป "นั่นน่ะ...คุณซือเถิง เถาของ 

พวกคุณงอกตาได้ด้วยเหรอ"

ซือเถิงมองเขา "งอกตาอะไร มีคนลงน�้าสองคนไม่ใช่เหรอ สองคน

ก็สี่ตาไง"

เหยียนฝูรุ ่ยน่ิงงัน เขาอ้าปากครึ่งหนึ่ง สีหน้างุนงง ทว่าฉินฟั่ง 

ผู้อยู่ด้านข้างกลับขนหัวลุก "เธอหมายความว่าดวงตาบนเถาไม้นี้คือ 
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8 ครึ่งปีศาจซือเถิง 3

ตาของสองคนท่ี...ห้ิวกระเป๋าหวายลงน�้าตอนน้ัน?"

ซือเถิงตอบ "ใช่" นอกจากน้ียังบอกว่า "ฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอ  

ในแผนการของไป๋องิไม่มคีวามบงัเอญิอะไรทัง้น้ัน ทกุอย่างล้วนวางแผน

ไว้ดแีล้ว สถานท่ีฝังกระดกูของตวัเธอเองย่อมต้องระวงัเพ่ิมเป็นร้อยเท่า"

แน่นอนว่ากุ่ยสั่วแสนรู้ในระดับหนึ่ง กระน้ันไป๋อิงผู้เป็นร่างเดิม 

ได้ถูกสังหารไปแล้ว เถาไม้น้อยนิดที่ปลูกไว้ก้นทะเลสาบจะก่อคล่ืนลม

อะไรได้ นานวันไปก็ไม่ต่างอะไรกับเถาวัลย์เน่าเปื่อยและรอวันตาย

ฉะน้ันก่อนที่ความแสนรู้ของเถาไม้จะมลายหายสิ้น ไป๋อิงจึง 

เร่งฉดี 'ยาบ�ารงุหัวใจ' เพ่ือเสรมิความเป็นปีศาจให้พวกมนั ส�าหรบัปีศาจ

การเสริมกลิ่นอายชั่วร้ายภายในระยะเวลาส้ันๆ ก็หนีไม่พ้น...คร่า 

ชีวิตมนุษย์

ฉินไหลฝูว่ายน�้าไม่เป็น ต้องเตรียมคนที่ว่ายน�้าแข็งมาลงน�้า 

ฝังกระเป๋าหวายแน่นอน ไม่ว่าเขาจะเตรียมคนไว้เท่าไหร่ มีหนึ่งฆ่าหนึ่ง 

มีสองฆ่าสอง คืนวันน้ันไม่มีทางมีคนเป็นๆ ลอยขึ้นมาบนผิวน�้า ในคืน

ส่งท้ายปีเก่า ใต้ทะเลสาบอนัมดืมดิหนาวเย็นกลายเป็นสนามรบนองเลือด 

ซึ่งไม่อาจมองเห็น

ดวงตาสี่ข้างถูกกุ่ยสั่วสี่เส้นแย่งชิงไป กุ่ยสั่วเหล่าน้ีก็คือผู้พิทักษ์

สสุาน มนัหมอบติดก้นทะเลสาบอย่างเงียบเชยีบ ยามมคีวามเคลือ่นไหว 

ผิดปกติก็จะตื่นขึ้นมา รัดฆ่าคนหรือสิ่งที่เข้าใกล้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

หรือที่อาจเป็นภัยคุกคาม ถือโอกาสใช้โลหิตส่ิงมีชีวิตอาบกุ่ยส่ัวตรงก้น

ทะเลสาบเพ่ือให้มันเติบโตต่อ

ซือเถิงเชื่อว่าด้วยความแสนรู้ของกุ่ยสั่ว ไม่มีทางเผยร่องรอย 

ในตอนกลางวัน ครั้งน้ีคงเพราะเป็นช่วงเวลาดึกสงัด ตอนรับมือกับ 
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ฉินฟั ่ง มันถึงได้ประมาทชูตัวออกมาจากผิวน�้า ท�าให้เหยียนฝูรุ ่ย 

เห็นเข้าพอดี

ศพอีกสองศพท่ีเหลือต้องถูกกุ่ยสั่วรัดไว้กับกระดูกของไป๋อิงที ่

อยู่ใต้น�้าแน่ ไป๋อิงระมัดระวังถึงขั้นสุด แม้ว่าจะมีผู ้อ่ืนหาสถานท่ี 

ฝังกระดูกพบและขุดขึ้นมาได้จริง สิ่งที่พวกเขาจะเจอก็คือโครงกระดูก

คนตายสามโครง

เตรียมการพิถีพิถัน คิดค�านวณแม่นย�าไม่ผิดพลาด มีพร้อม 

ทุกอย่าง สุดท้ายก็สมใจ ก่อนสิ้นใจเธอพูดกับนักพรตชิวซานเบาๆ ว่า 

'ฉันจะต้องกลับมาแน่'

เหยียนฝรูุย่ฟังจนหนาวสะท้านขึน้มาในใจ "ซอืเถิง คณุหมายความ

ว่าหลายปีนี้ที่ก้นทะเลสาบกุ่ยสั่วของไป๋อิงได้ฆ่าคนอื่นอีก? เช่นคนที่ 

เข้าใกล้โดยไม่ตั้งใจแบบฉินฟั่ง? หากเป็นแบบนี้ริมทะเลสาบซีหูก็น่าจะ

มีข่าวลือบ้างสิ"

"นายคิดว่ากุ่ยสั่วงอกตามาเปล่าๆ รึไง แม้จะท�าร้ายคนแต่ก็ 

ค่อนข้างเป็นความลบั หากท�าให้ผูค้นตืน่ตกใจจริงก็ต้องหยุดไม่เคล่ือนไหว 

เป็นเวลานาน ไม่มีทางหาเรื่องใส่ตัวหรอก"

ฉนิฟ่ังนิง่ฟังการโต้ตอบของซอืเถิงกับเหยียนฝรุู่ยอยู่ตลอด จวบจน 

ตอนน้ีถึงเอ่ยแทรกขึ้นมาหน่ึงประโยค "งั้นซือเถิง เธอยังจะคืนชีพไป๋อิง

อยู่อีกรึเปล่า?"

เหยียนฝรูุย่รบีคล้อยตามค�าพูดฉนิฟ่ังประหนึง่ถูกเตือนสต ิ"ใช่แล้ว

คุณซือเถิง ขนาดไป๋อิงตายแล้วยังท�าร้ายคนได้ ถ้าคืนชีพข้ึนมาจะโอเค

ได้ยังไง หรือไม่พวกเราก็อย่าคืนชีพเธอเลย..."

ซอืเถิงสหีน้าเข้มข้ึน ตดับทเขาอย่างเย็นชาว่า "ในใจนาย ฉนัต้องสู ้

ไม่ชนะไป๋อิงแน่ใช่มั้ย? หลังรวมร่างฉันจะต้องถูกเธอควบคุมสินะ?"
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10 ครึ่งปีศาจซือเถิง 3

กล่าวจบเธอก็หมุนตัวเดินไปข้างทะเลสาบโดยไม่รอเหยียนฝูรุ่ย

ตอบ เหยียนฝูรุ ่ยเองก็พึมพ�าในใจโดยไม่ได้สนใจว่าเธอจะท�าอะไร  

ก็คุณไป๋อิงคนนั้นร้ายกาจกว่านิดหน่อยจริงๆ น่ีนา..

ขณะก�าลังคิด ทันใดนั้นก็ได้ยินฉินฟั่งร้องตะโกนลั่น "ซือเถิง!"

น�้าเสียงฉินฟั่งออกจะผิดปกติ เหยียนฝูรุ่ยจึงรีบเงยหน้า ถึงพบว่า

ซือเถิงอยู่ในน�้าแล้ว สายน�้าไหวกระเพ่ือมสูงเท่าเอวเธอ ฉินฟั่งก�าลัง 

คิดจะก้าวเข้าไป แต่ซือเถิงตวาดด้วยเสียงเฉียบขาดว่า "ห้ามเข้ามา!"

ฉินฟั่งอึ้งไป แค่เหม่อลอยครู่เดียว ร่างซือเถิงก็ด�าลงไปด้านล่าง 

หายวับไปใต้ผิวน�้าทันใด สายน�้าแผ่วนมุ่งตรงไปยังใจกลางทะเลสาบ 

เพียงชั่วพริบตาก็หายไป

เหยียนฝูรุ ่ยเอ่ยตะกุกตะกัก "คุณ...คุณซือเถิงไป...ไปรวมร่าง 

ใช่มั้ย"

ฉนิฟ่ังไม่พูดจาอยู่เป็นนาน สดุท้ายก็กัดฟันกรอดพูดว่า "ออกเรอื!"

เสยีงมอเตอร์เครือ่งยนต์ค่อยๆ จางหายไป เรอืยางลอยอยู่ใจกลาง

ทะเลสาบซึ่งสะท้อนเป็นประกาย เรือโคลงน้อยๆ อยู่ที่เดิมตามความ

เคลื่อนไหวของน�้าในทะเลสาบ รอบด้านเงียบกริบอย่างประหลาด  

ในใจเหยียนฝูรุ่ยย่ิงลนลานข้ึนทุกที ทั้งท่ีมองเห็นชายฝั่งทะเลสาบได ้

จากไกลๆ แต่กลับรู ้สึกสิ้นหวังกับการรอดชีวิตเสียย่ิงกว่าถูกทิ้งอยู่

ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเสียอีก

เขาโน้มน้าวฉนิฟ่ังด้วยสหีน้าละห้อย "ฉนิฟ่ัง พวกเราเชือ่คุณซอืเถิง 

เถอะ คุณซือเถิงบอกว่าห้ามเข้ามาไม่ใช่เหรอ..."

ฉินฟั่งนั่งขัดสมาธิหันหลังให้เขาอยู่ตรงหัวเรือน่ิงไม่ขยับ ผ่านไป

ครู่หน่ึงพอถูกเขาบ่นงึมง�าใส่จนร�าคาญ จึงเอื้อมมือดึงห่วงชูชีพลีบแบน
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Wei Yu 11

จากช่องวางของของเรือยางมาโยนให้เขา "อยากไปคุณก็ไป เป่าลม 

เอาเอง"

เหยียนฝูรุ่ยก�าห่วงชูชีพมองฉินฟั่งอย่างเศร้าสร้อย ผ่านไปครู่หน่ึง 

ไม่รู้ว่าเขาอยากไปจริงหรือว่านั่งว่างบนเรือยางจนเบื่อ เลยดึงจุกเป่าลม

พองแก้มเป่าลมจริงๆ

ชั่วขณะหน่ึง บนผิวทะเลสาบมีเพียงเสียงเป่าลมซ�้าซากดังฮึ้บ...

ฟู่...ฮึ้บ...ฟู่...

ในสมองฉินฟั่งวุ่นวายสับสนมาก เขาเอาแต่เหม่อลอยจ้องมอง

ผวิน�า้ทะเลสาบตรงหัวเรอื ในสมองมคีวามคดิวนเวยีนอยู่เพียงอย่างเดยีว 

คืออีกเดี๋ยวพอซือเถิงข้ึนมาจะยังเป็นซือเถิงคนเดิมรึเปล่านะ

ทันใดนั้นตัวเรือก็สั่นอย่างรุนแรง

ฉินฟั่งได้สติกลับมาและหันหน้าไปมองเหยียนฝูรุ่ยอย่างไม่พอใจ 

เหยียนฝรูุย่คล้ายค่อนข้างตึงเครยีด เขากอดห่วงชชูพีทีค่รึง่หน่ึงยังคงแบน  

ไม่กล้าส่งเสียง ทว่ารูปปากบอกชัดว่า ไม่ใช่ฉันนะ...

ตัวเรือสั่นคลอนอีกครั้ง

ในท่ีสุดครั้งน้ีฉินฟั ่งก็สังเกตเห็นความผิดปกติ เขาสบตากับ 

เหยียนฝูรุ ่ย ทั้งสองใจเต้นระส�่าและลุกขึ้นพร้อมกันช้าๆ โดยไม่ได ้

นัดหมาย พวกเขาค่อยๆ เขยิบไปยังก่ึงกลางเรือโดยให้เสียงแผ่วเบา 

ที่สุด

ฟันบนล่างเหยียนฝรูุย่กระทบกันดงักึกๆ ถามฉนิฟ่ังเสยีงเบาหวิวว่า  

"ใช่...ใช่คุณซือเถิงรึเปล่า"

ฉินฟั่งส่ายหน้า "น่าจะเป็นไป๋อิง"

เพ่ิงกล่าวจบหัวเรอืก็เอียงเลก็น้อย คล้ายมมีอืข้างหน่ึงเกาะอยู่ตรง

หวัเรอื ท่ามกลางความมดืมดิมองเหน็ไม่ชดันกั ฉนิฟ่ังพลนัไม่ค่อยแน่ใจ 
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เหยียนฝูรุ่ยเองก็กระซิบกระซาบไม่หยุด "จะใช่คุณซือเถิงรึเปล่า หรือว่า

สู้กับคุณไป๋อิงจนเหนื่อยเลยปีนไม่ไหว หรือว่า...รวมร่างเสร็จแล้ว?"

เขาพูดพลางเก็บกระบอกไฟฉายจากข้างเท้าขึ้นมา ส่องแสงไป

แบบสั่นๆ

แสงสว่างหยุดอยู่บนกรงเล็บของมือกระดูกสีด�าเกรียมข้างหนึ่ง

สมองเหยยีนฝรูุย่ระเบดิดงับรึม้ เขาตกใจจนกระทัง่มอืแขง็ ไอเย็น

แล่นขึน้มาบนแผ่นหลงัระลอกแล้วระลอกเล่า ในสมองผุดเพียงความคดิ 

เดียว ไป๋อิง! เป็นไป๋อิง! คุณซือเถิงเคยบอกไว้ว่าโครงกระดูกไป๋อิง 

เคยถูกเผา มือโครงกระดูกด�าเกรียมแบบน้ี นอกจากไป๋อิงแล้วยังจะ 

เป็นใครได้อีก

หัวเรือถูกกดลงอย่างแรงอีกครั้ง เหยียนฝูรุ่ยกับฉินฟั่งแทบจะ 

ยืนไม่มั่น ตามมาด้วยละอองน�้ามหาศาล โครงกระดูกด�าเกรียมร่างหนึ่ง

กระโจนขึ้นมาจากใต้น�้ากะทันหัน ยืนน่ิงอยู่บนหัวเรือ หยุดค้างอยู ่

ครู่หนึ่ง กะโหลกศีรษะก็หมุนกร๊อบๆ สองครั้ง เบ้าตาซึ่งเป็นโพรงลึก 

สองข้างจ้องตรงมาทางฉินฟั่งกับเหยียนฝูรุ่ย

เหยียนฝูรุ ่ยยึดแขนฉินฟั่งแน่น กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่สังเกตว่า 

ร่างของตนได้แอบอยู่ด้านหลงัฉนิฟ่ังไปเรยีบร้อยแล้ว "ฉนิ...ฉนิฟ่ัง ท�าไม

หลงัรวมร่างแล้วถึงไม่มรีปูร่างหน้าตาอย่างคุณซอืเถิงสักนดิเลยล่ะ ต่อ...

ต่อให้ผอมกว่าน้ีก็ต้องมีเน้ือบ้างสิ..."

ฉินฟั่งตึงเครียดจนถึงขั้นกลั้นลมหายใจไว้ ในนาทีอันตรายเช่นน้ี 

ความคิดเขาพลันกระโดดไปยังช่วงท่ีเจอซือเถิงคร้ังแรก เวลาน้ันซือเถิง

เพ่ิงจะลุกข้ึนมาจากใต้ดิน สภาพก็ไม่ต่างอะไรกับโครงกระดูก แค่มี

ผิวหนังเพ่ิมมาหนึ่งชั้นเท่านั้น จะเป็นเพราะไป๋อิงถูกนักพรตชิวซาน

สังหารและเคยถูกเผามาก่อนเลยไม่มีผิวหนังหลงเหลืออยู่รึเปล่านะ  
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แต่นีห่มายความว่าซอืเถิงไม่ได้รวมร่างกับไป๋องิใช่รเึปล่า เหยียนฝรูุย่ว่า

ได้มีเหตุผล หากรวมร่างกันแล้วก็ต้องมีจุดร่วมก่ึงกลางอยู่บ้าง...

กะโหลกของโครงกระดูกร่างน้ันหมุนอยู่ครู ่หนึ่ง คล้ายก�าลัง 

ดมกลิ่นบางอย่าง จากน้ันก็ค่อยๆ เดินมาทางท้ังสอง ทุกครั้งที่ก้าวเดิน

ล้วนได้ยินเสียงข้อต่อกระดูกท่ัวร่างลั่นดังกร๊อบ

ฉินฟั่งกับเหยียนฝูรุ ่ยแทบจะถอยหลังไปช้าๆ ตามจังหวะการ 

ก้าวเดินของเธอ เหยียนฝูรุ่ยตึงเครียดจนขนท่ัวร่างตั้งชัน "เธอ...เธอ 

คิดจะท�าอะไร"

คิดจะท�าอะไร คงไม่ได้คิดจะมาจับมือทักทายหรอกนะ

ฉนิฟ่ังจ้องไป๋องิเขมง็ ขณะอยู่ห่างกันประมาณสองก้าว โครงกระดกู 

โครงน้ันก็โผเข้ามากะทนัหัน ฉนิฟ่ังผลกัเหยียนฝรูุย่ออกด้วยจติใต้ส�านึก 

ส่วนตัวเองกลับหลบไม่ทัน ถูกไป๋อิงกระโจนใส่จนล้มโครมไปบนเรือ  

จากนั้นก็ตามติดมาด้วยเสียงร้องประหลาดของเหยียนฝูรุ ่ย ข้างเรือ 

มีเสียงตกน�้าดังตูม เรือยางส่ายไปรอบๆ เหยียนฝูรุ่ยพุ้ยน�้าคิดจะเกาะ

ขอบเรือปีนขึ้นมา

ฉินฟั่งดิ้นรนคิดจะลุกขึ้น ทว่ากรงเล็บซ้ายขวาของไป๋อิงกลับ 

บีบรัดล�าคอเขาแน่น กะโหลกศีรษะส่ายไปรอบด้าน ตรงที่สายตาฉินฟั่ง 

มองเห็นเป็นฟันแหลมคมย่ืนออกมาช้าๆ

เวร! น่ีมันผีบ้าอะไรกัน สมองฉินฟั่งดังว้ิง พยายามใช้เข่ากับศอก

กระแทกโครงกระดูกไป๋อิง แต่ก็เหมือนกระแทกใส่โครงเหล็กเส้น ทันที

ท่ีปากไป๋อิงอ้าออกจะกัดมาทางเขา ห่วงยางห่วงหนึ่งก็สวมลงมาบน 

กระดูกคอไป๋อิงจากทางด้านหลังกะทันหัน ต่อจากน้ันก็เป็นเหยียนฝูรุ่ย

ผู้เปียกโชก คิดว่าตัวเขาเองก็รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้อันตรายเพียงใด  

จงึทุม่สดุตวัลากไปด้านหลงัพลางร้องโวยวายเสยีงดงัท�านองว่าห้ามตคีน 
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ห้ามกัดคน คิดอะไรได้ก็พูดค�านั้น

ฉินฟั่งฉวยโอกาสที่หลุดพ้น โซซัดโซเซไปตรงบริเวณหางเสือ  

ร้องลั่นว่า "เหยียนฝูรุ่ย หมอบลง!"

เหยียนฝูรุ่ยได้ยินเสียงสตาร์ตเครื่องจากการดึงเชือกเครื่องยนต์ 

ก็เข้าใจจุดประสงค์ของฉินฟั่ง เขาปล่อยมือกระโจนหมอบลงบนตัวเรือ 

ร่างของไป๋องิซวนเซไปครูห่นึง่ ยังไม่ทนัยืนมัน่ เรอืยางก็หมนุไปด้านข้าง

อย่างรวดเร็ว หลังเหว่ียงเธอตกน�้าก็แล่นบึ่งไปทางชายฝั่ง

ฉินฟั่งใจเต้นแรง แทบจะดึงคันเร่งจนสุด ห่วงยางถูกไป๋อิงเอาไป

แล้ว เหยียนฝูรุ่ยจึงถือกระบอกไฟฉายเป็นอาวุธ หมอบอยู่บนขอบเรือ

ด้านหลังพูดน่ันนี่ราวกับเป็นผู้ประกาศ "ฉินฟั่ง เร็ว! เร็วเข้า! เธอโดด 

ออกมาแล้ว เอ๊ะ ไม่สิ เหมือนว่าเธอจะไปทางน้ัน เธอโดดข้ึนฝั่งไปแล้ว 

อ๊ะ! ไม่ใช่ เธออยู่ตรงน้ี อยู่ตรงนี้! ย้าก!"

ทันทีท่ีเห็นว่ามีเงาด�าออกมาจากน�้าตรงด้านข้างของท้ายเรือ

กะทันหัน เหยียนฝูรุ่ยก็ค�ารามลั่น เงื้อกระบอกไฟฉายขึ้นสูง ทุบลงไป

เต็มแรงแบบเขาไท่ซานถล่มทับ ตอนน้ีเองก็ได้ยินน�้าเสียงเย็นชาของ 

ซือเถิง "เหยียนฝูรุ่ย นายอยากตายใช่มั้ย"

เหยียนฝรูุย่ร้องในใจว่าแย่แล้ว ออกแรงไปได้คร่ึงหน่ึงก็รบีเบีย่งหลบ 

ไปด้านข้าง จึงล้มคะม�าเพราะศูนย์ถ่วงไม่มั่นคง เขาคิดว่าตัวเองต้อง

ตกลงไปในน�้าอีกครั้งแน่ๆ ทว่าตอนซือเถิงขึ้นมาจากน�้า เธอก็ย่ืนมือมา

หิ้วเข็มขัดเขาแล้วโยนเขากลับไปในเรือ

ทันทีท่ีฉินฟั่งได้ยินเสียงซือเถิงก็โล่งใจทันใดและคลายมือออก 

เลก็น้อย เรอืยางแล่นแท่ดๆๆ ก่อนค่อยๆ หยุดลง เขาหนัหน้ากลบัมามอง  

ซือเถิงยืนอยู่ตรงท้ายเรือ ราวกับภาพตัดกระดาษท่ามกลางความมืด

ยามค�่าคืน ถามเขาว่า "ไป๋อิงล่ะ"
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บนทีส่งูซึง่อยู่ห่างไกลมไีฟรถยนต์สว่างขึน้ ดคูล้ายว่าก�าลังแล่นมา 

ทางน้ี ฉินฟั่งไม่ได้เอ่ยพูดทันที ส่วนเหยียนฝูรุ่ยตอบแบบล�าดับสับสน 

"เหมือนอยู่ในน�้า และก็เหมือนเพ่ิงขึ้นฝั่งเมื่อครู่นี้ มองเห็นไม่ค่อยชัด..."

ซอืเถิงตดับทเขา "น่าจะยังไปได้ไม่ไกล ต้องรีบหาตวั สภาพแบบน้ัน  

หากถูกคนเห็นเข้า..."

ยังกล่าวไม่ทันจบจู่ๆ ก็มีเสียงโครมดังสนั่นคล้ายรถชน ทั้งสาม

แทบจะสะดุ้งข้ึนมาพร้อมกัน ต่างมองไปยังทิศทางของเสียง

แสงไฟรถซึ่งขับเข้ามาเมื่อครู่นี้หยุดลงตรงท่ีหนึ่งกะทันหัน และ 

ถูกความมืดมิดรอบด้านห่อหุ้มทีละชั้นๆ ปราศจากเสียงใดๆ อย่าง 

น่าประหลาด

ฉินฟั ่งไม่เคยเห็นอุบัติเหตุที่สยดสยองแบบน้ีมาก่อน ตอน 

รถต�ารวจกับรถพยาบาลเร่งมาถึง เขาก็ยังไม่ค่อยได้สติกลับมา คนขับ

เป็นผู้หญิงอายุประมาณสามสิบกว่าปี บนรถยังมีลูกสาวอายุส่ีขวบ 

ของเธอ ตัวรถกับหน้าต่างรถล้วนบิดงอผิดรูปอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่

กู้ภัยก�าลังง่วนกับการตัดแยกส่วน สามีของผู้หญิงคนน้ันมาถึงแล้ว 

เช่นกัน ว่ากันว่าเป็นอาจารย์ เขาสวมแว่นกรอบทอง ท่าทางสุภาพ

เรียบร้อย แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ใจสลายเช่นนี้ก็ยังไม่ลืมมารยาท

ขั้นพ้ืนฐาน เช็ดน�้าตาเข้ามาขอบคุณฉินฟั่ง

ฉนิฟ่ังรูส้กึว่าเหตกุารณ์นีต้้องเกีย่วข้องกับไป๋องิ จงึรบัค�าขอบคณุนี ้

ด้วยความละอายใจ ขณะหมุนตัวจากมาก็ได้ยินเสียงครางเจ็บปวด 

ของเด็กหญิงในรถซึ่งตื่นขึ้นมากะทันหัน จิตใจของเจ้าหน้าท่ีกู ้ภัย 

แทบจะฮึกเหิมขึ้นมาพร้อมกัน ทว่าต่อมาก็มีคนกังวลว่าบาดแผลของ 

ผู้หญิงคนน้ันสาหัสมาก นอกจากน้ียังมีคนพูดคุยกันเซ็งแซ่ว่าน่ีเหมือน
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รถชนตรงไหน รถชนธรรมดาจะกระแทกจนเป็นแบบน้ีได้ยังไงกัน

ซือเถิงกับเหยียนฝูรุ่ยไม่ได้รั้งอยู่ในที่เกิดเหตุ เดิมทีบอกให้ต่างคน

ต่างแยกกันตามหา แต่เหยียนฝูรุ ่ยไม่กล้า จึงตามหลังซือเถิงต้อยๆ  

เมื่อทั้งสามมารวมตัวกันอีกครั้ง ดูจากสีหน้าซือเถิงก็เห็นชัดว่าการ 

ตามหาไม่ได้ผลลัพธ์อะไร

เรื่องราวด�าเนินมาถึงขั้นนี้ อยู่เหนือความคาดหมายก่อนหน้านี้

โดยแท้ ตอนแรกฉินฟั่งเอาแต่เป็นกังวลว่าซือเถิงจะรวมร่างกับไป๋อิง 

หรือไม่ ใครจะคาดคิดว่าไป๋อิงผู ้เป็นโครงกระดูกจะหลบหนีไปจาก 

ใต้ทะเลสาบ แต่นี่ไม่สมเหตุสมผลเลย โครงกระดูกของไป๋อิงไม่มีทาง 

ว่ิงได้เองน่ีนา

เมื่อเผชิญหน้ากับสายตาแสดงถึงค�าถามของฉินฟั ่ง ซือเถิง 

ก็ไม่ปิดบงั เธอพูดอย่างไม่ย่ีหระว่า "ฉนัมอบพลงัปีศาจครึง่หน่ึงให้ไป๋องิ"

แบบนี้น่ีเอง ก่อนหน้าน้ีซือเถิงได้รับพลังปีศาจมาจากเฉินอิ๋นเติง

สมใจ แต่นอกจากไม่อาจเงยหน้าอ้าปากได้แล้ว ยังกลับติดขัดไป 

ทุกด้าน ถึงขั้นท�าร้ายพลังชีวิตสาหัสจากการหุนหันใช้พลังปีศาจ 

หลายครั้ง ฉินฟั่งเองก็เดาได้ว่าเธอจะต้องหาทางแก้ไข แต่ไม่นึกว่า 

จะเป็นการแบ่งพลังครึ่งหน่ึงให้ไป๋อิง

ฉินฟั่งเล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ด้านนั้นคร่าวๆ ซือเถิงไม่ได้

แสดงสหีน้าอะไร แต่เหยียนฝรูุย่กลบัโกรธหนัก พูดกับซอืเถิงว่า "คณุซอืเถิง  

คุณดูสิ ครั้งนี้คุณปล่อยเสือกลับภูเขา หากไม่ปล่อยไป๋อิงก็ไม่เกิดเรื่อง

อะไรขึน้แล้ว อีกอย่างถ้าคุณไม่ต้องการพลงัปีศาจนัน่ คณุจะแบ่งให้ใคร

ก็ได้ท้ังน้ัน ท�าไมต้องให้ไป๋อิงด้วย..."

เห็นสีหน้าซือเถิงผิดปกติอย่างยิ่ง ฉินฟั่งก็ดึงปกเส้ือเหยียนฝูรุ่ย

ลากเขาออกไป เหยียนฝูรุ่ยยังไม่ยอมแพ้ ด้านหน่ึงก็ฉุดฉินฟั่งด้านหนึ่ง
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ก็ว่าเขาว่า "เดิมทีก็เป็นแบบนั้น แม่ลูกสองคนเขาไร้ความผิด..." 

เมื่อเห็นว่าอยู่ห่างจากซือเถิงมาระยะหน่ึงแล้ว ฉินฟั่งก็คลายมือ

ออก ท�าหน้าเข้มก�าชับเขาว่า "อย่าไปย่ัวโมโหซือเถิง ห้ามพูดมาก"

เหยียนฝรูุย่ไม่เข้าใจว่าท�าไมฉนิฟ่ังต้องท�าเรือ่งเลก็ให้เป็นเรือ่งใหญ่  

"ว่านิดหน่อยก็ไม่ได้รึ ผู ้หญิงท่ีขับรถคนนั้นน่าสงสารมาก ไม่แน่ว่า 

อาจเสียชีวิตแล้วก็ได้"

ฉนิฟ่ังมองดซูอืเถิงทีอ่ยู่ไกลออกไป ทันใดน้ันน�า้เสยีงก็แปร่งแปลก 

"เหยยีนฝรูุย่ ก่อนหน้านีน้ายมองท่าทขีองซอืเถงิออกมัย้ว่าจะไม่รวมร่าง

กับไป๋อิง"

เหยียนฝูรุ่ยงุนงงไปวูบหนึ่ง เขาฟังประโยคน้ีของฉินฟั่งไม่ค่อย

เข้าใจนกั แต่ทนัใดนัน้ในใจก็เต้นตกึตกัราวรวักลอง ยามหันหน้าไปมอง

ซือเถิงก็ถึงกับหดหัวถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัว

บรรยากาศประหลาดพิลึกไปชั่วขณะหน่ึง แล้วฉินฟั่งก็เป็นคน

ท�าลายบรรยากาศอึดอัดน่ัน เขาเสนอว่าต้องตามหารอบๆ ดู เกิดมี 

คนพบไป๋อิงอีก สารรูปเช่นนั้นของเธอ...รับไม่ได้สุดๆ

นี่เป็นปัญหาอย่างแท้จริง เหยียนฝูรุ่ยจึงรีบพยักหน้าคล้อยตาม 

เรื่องคาดไม่ถึงคือซือเถิงกลับเป็นคนคัดค้าน "ด้วยความฉลาดเจ้า

แผนการของไป๋อิง แม้ฟื้นคืนชีพกะทันหัน อย่างมากก็แค่ตื่นตกใจ 

หนึง่ถึงสองวินาท ีจากน้ันเธอก็รูว่้าจะแอบซ่อนยังไง และก็รูว่้าจะปรบัตวั 

แบบไหน"

ฉินฟั่งหลุดปากถาม "งั้นจะท�ายังไง"

ซือเถิงตอบไปกันคนละเรื่อง "ดึกมากแล้ว กลับกันก่อนเถอะ"

คืนวันเดียวกันนั้น ฉินฟั่งไม่ได้นอนหลับอีก เขานั่งอยู่คนเดียว 
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ในห้องโถงใหญ่ของบ้านพัก ช่วงหลังเท่ียงคืนเหยียนฝูรุ่ยก็ลงมาเช่นกัน 

เขาน่ังลงถัดจากฉินฟั่ง พูดอย่างกลุ้มอกกลุ้มใจว่า "นอนไม่หลับ"

ฉินฟั่งถามเขา "ซือเถิงนอนแล้ว?"

"เหมือนจะ...นอนแล้ว"

บรรยากาศหนกัอึง้เลก็น้อย ฉนิฟ่ังไม่กล่าวอะไรอีก ส่วนเหยยีนฝูรุย่ 

เหม่อลอยอยู่ครู่หน่ึงก็เอ่ยคล้ายพึมพ�ากับตัวเอง "ก่อนคุณพูดประโยค

นั้นกับฉัน ฉันรู้สึกว่าคุณซือเถิงน้ันดีมาก แต่หลังจากคุณพูด ไม่รู้ท�าไม

ฉันก็ค่อนข้างกลัวเธอข้ึนมา" 

"ประโยคไหน"

"ก็ประโยคนั้น คุณถามฉันก่อนหน้านี้ว ่ามองออกรึเปล่าว่า 

คุณซือเถิงจะไม่รวมร่างกับไป๋อิง"

ฉินฟั่งส่งเสียงอืม เขารู้สึกอัดอั้นในอกเล็กน้อย ขมับเต้นตุบๆ  

อย่างบ้าคลั่ง เวลาน้ันจู่ๆ ความคิดน้ันก็โผล่ออกมา หลังคิดได้ในใจ 

ก็มีไอเย็นแล่นตรงขึ้นมา เฉกเช่นเดียวกับเหยียนฝูรุ่ย ก่อนหน้าน้ัน 

เขาแทบจะมองซือเถิงเป็นเพ่ือนสนิทคนหน่ึง ทว่าพริบตานั้นซือเถิง 

ก็พลันกลายเป็นคนแปลกหน้าแบบห่างไกลไล่ไม่ทัน

ฉินฟั่งตั้งสติ "คุณซือเถิงคงมีความคิดของตัวเองแหละ ไม่จ�าเป็น

ต้องบอกพวกเราทุกเรื่อง พวกเราก็อย่าไปคิดมากเลย"

เหยียนฝรูุย่ไม่ส่งเสยีง สดุท้ายก็พูดประโยคไม่มทีีม่าทีไ่ปกะทนัหนั 

"ฉินฟั่ง คุณคิดว่าคุณซือเถิงสู้ชนะไป๋อิงได้รึเปล่า" ไม่รอให้ฉินฟั่งตอบ 

เขาก็ถอนหายใจยาว "เมื่อครู ่น้ีคุณซือเถิงถามฉันว่าในใจฉันคิดว่า 

เธอต้องสูแ้พ้ไป๋อิงแน่ๆ ใช่รเึปล่า เวลานัน้ฉนัคดิแบบน้ันจรงิๆ แต่ตอนนี้ 

ฉันบอกไม่ถูกแล้ว"
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เมื่อฟ้าใกล้สาง เหยียนฝูรุ ่ยก็ทนไม่ไหว ฟุบหลับอยู่ข้างโซฟา  

ฉินฟั่งเองก็ค่อนข้างง่วง ระหว่างท่ีก�าลังมึนงงก็พลันได้ยินเสียงดังมา

จากด้านนอกประตู ฉินฟั่งรู ้สึกหงุดหงิดในใจ เขาลุกข้ึนเดินออกไป  

คิดจะบอกให้พวกเขาเบาเสียงลงหน่อย

เมือ่ประตูเปิดออก ทนัใดน้ันสายลมหนาวเหน็บก็พัดเข้าใส่ใบหน้า 

ตามมาด้วยสายลมเจือกลิ่นหอมเต็มปอด ครั้นเขม้นสายตามองดู เขา

ก็ได้ก้าวข้ึนมาบนเวทีงิ้วแบบโบราณ เสียงร้องเอื้อนบนเวทีไม่รู้ขับขาน

ฉากไหน ฮวาตัน้* หน้าตางดงามซึง่ศรีษะประดบัด้วยไข่มกุและหยกเขียว 

เดินอย่างเอียงอายเข้ามา จูงแขนเสื้อฉินฟั่งดึงเขาเดินไปยังกลางเวท ี

ทีละก้าวรับกับการเคาะจังหวะตีกลอง ขณะฉินฟั่งก�าลังท�าอะไรไม่ถูก

ก็เหลือบเห็นซือเถิงที่สวมชุดก่ีเพ้าก�าลังนั่งตัวตรงดื่มชาอยู่ล่างเวที

แปลกจริง โรงงิ้วใหญ่ขนาดน้ี ด้านล่างเวทีกลับมีเพียงโต๊ะตัวนั้น

ตัวเดียว ชาหอมกรุ่นไอลอยวนขึ้นหน่ึงถ้วยกับคนหนึ่งคน ฉินฟั่งสลัด 

ฮวาตั้นออก กระโดดลงจากเวที ว่ิงหอบแฮกไปทางซือเถิง เธอยังคง 

ยกถ้วยชาข้ึนเปิดฝาครอบดื่มคล้ายมองไม่เห็นเขา ระหว่างก้มศีรษะลง

เลก็น้อย กระดกูคอน่าขนลกุก็ปรากฏให้เห็นร�าไรภายใต้เส้นผมนุ่มสลวย

ดุจปุยเมฆ

นี่ไม่ใช่ซือเถิง น่ีคือไป๋อิง!

ฉินฟั่งสะดุ้งเฮือก ถอยกรูดหลายก้าว ขณะแผ่นหลังชนเข้ากับ 

เวทีงิ้ว ยังไม่ทันได้พักปรับลมหายใจให้สม�่าเสมอ เสียงร้องร�าและ 

เสียงต่อสู้ด้านหลังก็พลันถอยห่างออกไป บนเวทีมีเสียงรองเท้าส้นสูง

ดังกึกๆๆ แว่วมา

ฉินฟั่งหันขวับกลับไปมอง ชั่วพริบตาเดียวบนเวทีงิ้วอันกว้างใหญ่

* ฮวาตั้น คือบทตัวนางซึ่งเป็นหญิงสาวในละครงิ้ว
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ก็ว่างเปล่า ท่ามกลางเมฆหมอกท่ีโอบล้อมจนมืดฟ้ามัวดิน มีเงาร่าง

อรชรร่างหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมองดูให้ดีก็คือซือเถิง

เธอสวมเสื้อคลุมกันลมแบบผูกเอว รองเท้าบูตยาวถึงเข่า สองมือ

สอดอยู่ในกระเป๋าเสื้อ เมื่อเดินถึงตรงขอบเวทีงิ้วก็หยุดยืน มองดูไป๋อิง

ผู้อยู่ด้านล่าง คล้ายย้ิมแต่ไม่ย้ิม

บนเวที ล่างเวที คนหน่ึงยืน คนหนึ่งนั่ง ซือเถิง ไป๋อิง

ฉินฟั่งพยายามโบกสองมือสุดชีวิต ร้องตะโกนเรียกชื่อซือเถิง  

ตอนแรกคิดว่าเธอไม่ได้ยิน ทว่าเธอกลบัก้มหน้าลงช้าๆ และก็มองเหน็เขา  

เธอมองเขาพลางคลี่ย้ิม เอ่ยถ้อยค�าหลายค�าแบบเน้นย�้าทีละค�า

เธอเอ่ยว่า "หยุดเท่านี้แหละ ฉินฟั่ง"

ฉินฟั่งสะดุ้งตื่น แล้วก็พบว่าแขนซึ่งเท้าอยู่กับที่วางแขนโซฟา 

ย่ืนออกไปกลางอากาศ ได้ยินเสียงเหยียนฝูรุ ่ยพลิกตัวอยู่ด้านข้าง  

เหยียนฝูรุ่ยเองก็ตื่นแล้ว เขาก�าลังลุกขึ้นนั่งงัวเงีย หลังน่ิงงันไปครู่หน่ึง 

ก็พูดว่า "ฉินฟั่ง ฉันฝันเห็นคุณซือเถิงล่ะ"

ซอืเถิงอกีแล้ว กลางวนัคดิถึงกลางคนืฝันหา ฉนิฟ่ังหลดุถามไปว่า 

"ฝันว่ายังไง"

"คุณซือเถิงไม่ให้ฉันกลับชิงเฉิง เธอบอกว่าถึงยังไงฉันก็ไม่มีห่วง 

ทีน่ั่นแล้ว ทัง้ยังว่าฉนัอยู่ท�าธุรกิจเลก็ๆ ทีห่างโจวได้ ฉินฟ่ังเองก็อยู่หางโจว  

หากมีเรื่องต้องการใช้เงินก็ช่วยเหลือฉันได้..." เล่าถึงตรงนี้เขาก็ชะงัก  

รีบอธิบายกับฉินฟั่งว่า "ฉันไม่ได้เอาความฝันมาหลอกเอาเงินคุณนะ 

คุณซือเถิงว่าไว้แบบน้ีจริงๆ"

ฉินฟั่งหลุดข�า เขายันพนักพิงโซฟาลุกข้ึน ทันใดน้ันด้านหน้าก็

สว่างจ้า ระหว่างยกมือขึ้นป้องดวงตาถึงพบว่าท้องฟ้าสว่างโร่แล้ว ส่วน

เหยียนฝูรุ่ยก็ยังคงพูดพล่ามเล่าความฝันตัวเองอยู่ด้านหลัง "สุดท้าย 
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คุณซือเถิงยังบอกว่า หยุดเท่านี้แหละ เหยียนฝูรุ่ย..."

หยุดเท่านี้?

ความเคลื่อนไหวของฉินฟั ่งพลันแข็งท่ือ หมุนตัวขวับมามอง 

เหยียนฝูรุ่ย เหยียนฝูรุ่ยถูกการตอบสนองกะทันหันของเขาท�าเอาสะดุ้ง

ตกใจ พูดตดิอ่าง "นะ...นะ...ในฝันบอกไว้แบบนี ้ไม่ใช่ว่าฉนัแต่งเรือ่ง..."

ฉนิฟ่ังว่ิงข้ึนไปชัน้บนโดยไม่รอให้เหยียนฝรูุย่พูดจบ เปิดประตหู้อง

ซือเถิงท่ีงับปิดไว้โดยไม่สนใจมารยาท

ไหนบอกว่านอนหลับแล้วไง บนเตียงกลับไม่มีคน ชุดก่ีเพ้ากับ 

เสื้อคลุมซึ่งเธอสวมจนชินยังคงพาดอยู่ตรงหัวเตียง รองเท้าส้นสูงเอง 

ก็เอียงล้มอยู่ข้างเตียง บริเวณใต้เตียงยังมีรองเท้าแตะผ้าซาติน ฉินฟั่ง

ระบายลมหายใจโล่งอก จากนั้นก็รู ้สึกว่าตรงไหนสักแห่งไม่ถูกต้อง  

ด้านหลังมีเสียงฝีเท้าดังตึกๆ เหยียนฝูรุ่ยข้ึนมาเช่นกัน เบียดมองอยู ่

ด้านหลังเขานานสองนานก็พูดออกมาว่า "เอ๋? เส้ือผ้ารองเท้าก็ยังอยู่  

งั้นคุณซือเถิงสวมอะไรล่ะ"

ค�าพูดประโยคเดียวปลุกฉินฟั่งให้ได้สติทันควัน หัวใจเขาเต้นแรง 

กระโจนไม่ก่ีก้าวก็ไปถึงข้างเตียงหิ้วถุงกระดาษซึ่งต้ังอยู่หลายใบข้ึนมา 

นั่นคือเสื้อคลุมกันลมกับรองเท้าบูตที่หลายวันก่อนเขาซื้อจากห้างและ

ส่งมา ไม่เคยเห็นซือเถิงสวม ยังนึกว่าจะวางทิ้งไว้แบบนี้...

จริงดังคาด ในมือคล้ายหิ้วอากาศ มันเบาหวิวไร้น�้าหนัก

ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ เสียงของเหยียนฝูรุ่ยก็ดังมาจากด้านหลัง 

"เป็นอะไรไปฉินฟั่ง เกิดอะไรขึ้น"

ทีแ่ท้หยุดเท่านีก็้หมายความแบบนี ้ทีแ่ท้หยุดเท่านีก็้คอืหยุดเท่าน้ี 

จริงๆ

ฉินฟั่งวางถุงกระดาษลงบนพ้ืนเบาๆ พูดว่า "ซือเถิงไปแล้ว"
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แม้เหยียนฝูรุ ่ยจะรู ้สึกว่าซือเถิงจากไปค่อนข้างกะทันหัน แต ่

คิดดูอีกทีก็รู ้สึกว่าสมเหตุสมผล ไม่เพียงสมเหตุสมผล เขายังรู ้สึก

ประหนึ่งได้ยกภูเขาออกจากอกอย่างแท้จริง

คณุซอืเถิงเป็นปีศาจน่ีนา ในเมือ่จดัการธุระเสร็จและใช้งานพวกเขา 

ไม่ได้ก็ต้องไปแน่นอน ไปแล้วยังรูจ้กัเข้าฝันมาบอกลาก็มนี�า้ใจมากแล้ว 

กับปีศาจคงคาดหวังอย่างอ่ืนท่ีมากกว่านี้ไม่ได้

นอกจากนี้การจากไปแบบนี้ก็บอกชัดเจนว่าคุณซือเถิงยกโทษให้

อาจารย์ชวิซานของเขาแล้ว ไม่มทีางหาเรือ่งเดอืดร้อนให้เหยียนฝรูุย่อกี  

นี่คือตอนจบที่ไม่อาจดีได้มากกว่านี้ ยกเว้นเรื่องเด็กน้อยหว่าฝาง...

เหยียนฝูรุ่ยก่ึงยินดีกึ่งถอนใจเศร้าสร้อย เมื่อคิดว่าหว่าฝางต้อง

ทุกข์ทรมานอยู่ในมือชื่อส่านโดยไม่รู้เรื่องรู้ราว ดวงตาเขาก็แทบพร่ามัว 

แล้วก็นึกถึงค�าพูดซือเถิง ความจริงเขากลับไปชิงเฉิงคงดีกว่ากระมัง  

ยังไงก็ไม่คุ้นเคยกับชีวิตท่ีหางโจว...

ทนัใดน้ันก็ได้ยินฉนิฟ่ังถามเขาว่า "คุณคดิว่าซอืเถิงจะไปท่ีไหนได้"

ท�าไมถึงยังซือเถิงซือเถิงอยู่อีก คุณซือเถิงเขาก็บอกแล้วว่าหยุด

เท่าน้ี แม้เขาอ่านหนังสือมาไม่มากนัก แต่ก็รู้ว่าค�าว่า 'หยุด' หมายถึง 

'จบสิ้น'...

ฉินฟั ่งเอ่ยต่อไปเองโดยไม่รอค�าตอบเขา "ด้วยนิสัยซือเถิง  

เป็นไปได้น้อยที่จะไม่สนใจไยดีไป๋อิง คุณคิดว่าตอนนั้นเธอไม่ได ้

ตามหาต่อ เป็นเพราะเธอรู้สึกว่าสุดท้ายก็หาไม่เจอ หรือเธอรู้อยู่แล้ว 

ว่าไป๋อิงอยู่ท่ีไหน..."

เหยยีนฝรูุย่ตัดบทเขา "น่ีๆ ฉนิฟ่ัง คุณซอืเถิงกับคณุไป๋องิต่างก็เป็น

ปีศาจนะ ปีศาจ!"

เขาจงใจเน้นเสียงค�าว่า 'ปีศาจ' สองค�านี้เป็นพิเศษ ใครจะไปรู้ว่า
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ฉนิฟ่ังมองเขาแวบเดียว ทันใดนัน้ก็โพล่งออกมาว่า "งัน้ฉนัก็เป็นลกูหลาน 

ของปีศาจ"

เหยียนฝูรุ่ยพูดไม่ออก ผ่านไปครู่หน่ึงก็มองฉินฟั่งแบบแปลกใจ 

"งั้นคุณคิดจะท�ายังไง หรือคุณยังคิดจะวุ่นวายกับเรื่องของปีศาจอีก  

พิลกึจรงิ ใครท่ีไหนจะละทิง้ชวิีตสงบสขุของตวัเอง ดือ้ไปยุ่งเร่ืองของปีศาจ 

ให้ได้กัน"

ฉินฟั่งลดเสียงเอ่ยว่า "ผมรู้สึกว่าเรื่องน้ียังไม่จบ"

เหยียนฝูรุ่ยโกรธจัด สมองฉินฟั่งคนนี้ท�าด้วยแป้งเปียกหรือไงกัน 

"แน่นอนว่ายังไม่จบ ไม่แน่ว่าคุณซอืเถิงอาจยังต้องสูกั้บคณุไป๋องิ แต่กบั

พวกเรามันจบลงแล้ว คุณช่วยอะไรไม่ได้ คุณจะเข้าไปประสมโรงท�าไม 

คนคนหน่ึงถูกคนอื่นเขาบอกแล้วว่าให้หยุดเท่านี้แต่ยังจะฝืนไปยุ่ง 

ไม่เข้าเรื่อง นี่มันความคิดแบบไหน ไม่สมองมีปัญหาก็..."

ทันใดน้ันเขาก็เบิกตากว้าง มองฉินฟั่งแบบไม่อยากเชื่อ "ฉินฟั่ง 

คุณคงไม่ได้แบบ...กับคุณซือเถิงหรอกนะ เอ่อ คุณคงไม่ได้มีความคิด

แบบนั้นหรอกนะ"

ฉินฟั่งหัวเสีย "แบบไหนล่ะ"

ปากเหยียนฝูรุ่ยอ้ากว้างย่ิงกว่ากระบวย ในใจบอกว่า ไม่มีทาง

หรอกไม่มีทาง เธอเป็นปีศาจนะ นอกจากนี้ยังต่างรุ่นต่างอายุด้วยนะ 

แต่ก็เคยได้ยินในโทรทัศน์บอกว่ามีปม...รักแม่* ส่วนฉินฟั่งนี่ต้องเป็น 

...ปมรักย่ากระมัง...

สีหน้าเขาพิลึกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ทว่าฉินฟั ่งกลับไม่ใส่ใจ 

โดยสิ้นเชิง เพียงนึกย้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืนก่อนอย่างละเอียด

* ปมรกัแม่ หรอืปมเอดเิพิส เป็นปมทางจติใจทีเ่กิดข้ึนในเดก็ ซึง่จะเกิดข้ึนกับบดิามารดาท่ีเป็นเพศตรงข้าม 

กับตน ยกตัวอย่างเช่นเด็กชายจะมีอาการรักแม่แต่เกลียดพ่อ
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ตอนแรกซือเถิงบอกว่าต้องรีบหาไป๋อิงให้เจอ และตัวเธอเองก็ 

ได้ไปตามหา หลังตัวเขาบอกเธอเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์ เธอก็รีบบอกว่า 

ไม่ต้องหาแล้วจะกลับบ้านพัก ต่อจากน้ันฟ้ายังไม่สว่างเธอก็จากไป...

ชั่วเวลาสายฟ้าแลบ ฉินฟั่งก็มีปฏิกิริยาทันที โพล่งออกมาว่า  

"ผมรู้แล้ว!"

เหยียนฝรูุย่ยังจมอยู่ในภวังค์ว่าจะเกลีย้กล่อมฉินฟ่ังแบบ 'อ้อมค้อม'  

ยังไง มนุษย์กับปีศาจนั้นไม่มีผลลัพธ์ท่ีดี เริ่มแรกเขาคิดจะยกตัวอย่าง

จากต�านานนางพญางูขาว ตอนหลังคิดอีกที ในโทรทัศน์สว่ีซื่อหลิน

ลูกชายของไป๋ซู ่เจินกับสว่ีเซียนก็สอบได้เป็นจอหงวน นี่ไม่ใช่การ 

ให้ก�าลังใจฉินฟั่งกลายๆ รึ ไม่ดีๆ...

ขณะก�าลังคิดว่า 'ไม่ดี' ก็ถูกประโยค 'ผมรู้แล้ว' ของฉินฟั่งท�า 

สะดุ้งตกใจจนเงยหน้าขึ้นแบบงุนงง "ฮะ?"

ฉนิฟ่ังค่อนข้างตืน่เต้น "หากซอืเถิงตัดสนิใจแต่แรกว่าจะไม่รวมร่าง 

กับไป๋อิง เธอก็ไม่มีเหตุผลต้องมอบพลังปีศาจครึ่งหนึ่งให้ไป๋อิง ในเมื่อ

มอบให้ก็บ่งบอกชัดว่าจ�าเป็นต้องให้ คุณจ�าได้มั้ยว่าตอนนั้นคุณยัง 

บอกว่าถึงจะต้องให้ก็ห้ามให้ไป๋อิง ไปมอบให้ใครก็ได้ ผมเดาว่าเธอ 

มอบให้คนอ่ืนไม่ได้ แต่กจ็ะทิง้ส่งเดชไม่ได้เช่นกัน ไป๋องิเป็นภาชนะเดยีว 

มีเพียงปีศาจเหมือนเธอจึงจะรับพลังปีศาจของเธอได้"

เหยียนฝูรุ่ยฟังจนเหมือนอยู่ในเมฆหมอก ยังคงงุนงง "หา?"

"ซือเถิงต้องการท�าเรื่องห้าเรื่อง แต่ล�าดับของสองเร่ืองสุดท้ายน้ัน

ผิดพลาด ความจริงแล้วเธอควรจะรวมร่างก่อนค่อยแย่งชิงพลังปีศาจ 

แต่วิธีท�าของเธอกลับกัน เนื่องจากพลังปีศาจของชื่อส่านเป็นพลังของ

ปีศาจเต็มตัว กระดูกปีศาจของครึ่งปีศาจอย่างเธอรองรับไม่ไหว หาก

ต้องการแก้ไขสถานการณ์นี้ก็มีเพียงสองวิธี หน่ึงคือรวมร่างกับไป๋อิง 
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ที่เป็นปีศาจเต็มตัว สองคือท้ังคู่ต่างแบ่งพลังปีศาจกันคนละครึ่ง

ตอนนั้นซือเถิงไม่คิดจะรวมร่างกับไป๋อิงแล้ว แต่การแยกร่าง 

ก็ยังมีอันตราย เมื่อค�านึงถึงการวางตัวและความฉลาดเจ้าแผนการ 

ของไป๋อิง ตอนซือเถิงอยู่ก้นทะเลสาบน่าจะหาทางควบคุมไป๋อิงไว้  

แต่ไม่รู้ว่าเวลาน้ันเกิดความผิดปกติอะไร ไป๋อิงเลยข้ึนจากใต้ทะเลสาบ 

ก่อนซือเถิง เพราะงั้นตอนซือเถิงขึ้นเรือจึงบอกพวกเราว่าจ�าเป็นต้อง 

รีบหาไป๋อิงให้เจอ"

ในท่ีสุดเหยียนฝูรุ ่ยก็ฟังเข้าใจแล้ว เขาอยากแสดงความเห็น  

แต่ก็ไม่รู้ว่าควรพูดยังไง เลยได้แต่น่ิงอ้ึงฟังฉินฟั่งพูดต่อ

"ครั้งแรกสุดที่ฉันเห็นซือเถิง เธอเองก็แทบจะเป็นโครงกระดูกหุ้ม

หนงัมนุษย์เช่นกัน แต่หลงัหยดเลอืดมนุษย์เข้าไปและดงึก่ิงไม้แหลมออก  

เธอก็คืนสภาพเป็นมนุษย์ทันที...เป็นเพราะตอนนั้นเธอแค่ถูกไป๋อิง 

รีดเลือดจนแห้ง ส่วนศพนั้นสมบูรณ์พร้อม แต่ไป๋อิงท�าไม่ได้ เธอถูก 

ชิวซานสังหาร เผาจนเหลือแต่โครงกระดูก การใส่พลังปีศาจเข้าไป 

เพียงแค่ท�าให้เธอฟื้นคืนชีพ แต่ถ้าอยากปะปนอยู่ในโลกมนุษย์ เธอก็

ต้องใช้ผิวหนังของมนุษย์! เหยียนฝูรุ่ย ไป๋อิงต้องสวมร่างของมนุษย์

เหมือนที่ต้องสวมเสื้อผ้า"

สีหน้าเหยียนฝูรุ่ยค่อยๆ ซีดขาว "เพราะง้ันตอนอยู่บนเรือ เธอถึง

โจมตีคุณ..."

ฉินฟั่งพยักหน้า "เธอเพิ่งกลับมามีชีวิตจึงแตกตื่นลนลาน ไม่ว่า

ชายหรือหญิง เธอก็ต้องการผิวหนัง เธอต้องการห่อหุ้มกระดูกปีศาจ 

ของเธอด้วยร่างกายมนุษย์ เวลานั้นบริเวณใกล้ๆ ไม่มีใคร นอกจากเรือ

ของพวกเรากับ..."

ไอเย็นแล่นตรงขึน้มาในใจเหยียนฝรูุย่ "กับรถคนันัน้ซึง่ขับมาพอดี
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และตอนหลังเกิดอุบัติเหตุรถชน"

ทั้งสองสบตากัน ต่างไม่ปริปาก

หลังซือเถิงได้ยินเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์ก็บอกว่า 'ไม่ต้องหาแล้ว' 

อย่างผิดวิสัย เป็นเพราะเธอเองก็เดาได้รึเปล่า

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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